
PREDMET - LIKOVNA UMETNOST 

Pozdravljeni 6. A!  

Ko razmišljam o likovni nalogi imam vedno v mislih, da imamo ves likovni material v šoli. 
Naloge poskušam prilagoditi tako, da jo lahko naredite doma. Današnja likovna naloga bo 
malo drugačna. Da vam ne bo dolgočasno ustvarjati samo s svinčniki, barvicami, flomastri 
itd. sem današnjo likovno nalogo - tisk s pečatniki sestavila tako, da jo boste lahko ustvarjali 
tudi s svojimi sestricami in bratci. Likovna naloga zahteva  malo več priprave, zato bo trajala 
dve šolski uri. Torej tudi drugi teden. Nekaj namigov vam bom dala v navodilih. Komaj čakam 
še kakšno vašo domislico. Umetnost je izvirna, ustvarjalna. Torej so vsakršne ideje vedno 
dobrodošle. Samo pripravite in pospravite vse čisto sami. Velja? Če doma nimate 
možnosti narediti tiska s pečatniki, poškilite k likovni umetnosti v 7.razred. Ta teden 
ustvarjajo strip. Lahko ga narediš tudi ti, če ti tisk s pečatniki zaradi določenih omejitev ne 
uspe narediti doma. Kdaj in kako se boste organizirali za delo, je vaša izbira.  

 

Likovno področje : GRAFIKA 

Število ur: 2 šolski uri 

Likovni motiv:  RITEM 

Likovna tehnika : Tisk s pečatniki 

Likovna naloga:  

 tiskanje s pečatnikom, ki ga  izrežeš iz zelenjave, sadja; krompirja, jabolka.. 

Uporabiš lahko tudi plutaste zamaške, radirko, toaletne rolice, lego kocke. 

Karkoli, samo da lahko namočiš v barvo in odtisneš.. 

 likovni format je papir, ki ga lahko uporabiš za podlago (lahko tudi zadnja stran 

koledarja, karton, blago...) 

 motiv v sadež oblikuješ z majhnim kuhinjskim nožem  

 tiskaš lahko s tempera barvo, z akvarelno barvo, stisneš črnilo od nalivnika, če 

tega ni, lahko vzameš barve, ki jih pripraviš doma. Narediš jih lahko iz 

ostankov kavne usedline, tekočine od vložene rdeče pese, ožameš lahko 

pomarančo…bodi iznajdljiv-a  

 pri tiskanju upoštevaš ritem 

 ne pozabi, da pri tiskanju dobimo na odtisu zrcalno sliko – motiv bo obrnjen 

zrcalno (poglej odtis roke na spodnji sliki) 

     



Kako se pripraviš na delo; 

O tisku s pečatniki smo se že pogovarjali. V nižjih razredih ste jih pripravili iz sadja ali 

zelenjave. Pri tem ste uporabili krompir, jabolko, koleraba, korenje. Mogoče imaš še ti 

ali tvoji starši kakšno idejo, kako ustvariti pečat. Morda pa bi pečatnike naredili iz 

recikliranega materiala? Lahko so ustvarjeni iz  wc – rolic, plastičnih pokrovčkov, 

kartona…Lahko pa samo odtisneš različne predmete, ki jih imaš doma. Če se odločiš 

za sadež ali zelenjavo ga prerežeš na pol, tako, da dobiš dve gladki površini iz katere 

lahko izrežeš izbrani motiv. Tudi ostanke iz rezanja lahko še uporabiš in ustvariš 

motiv, ki je lahko poljuben; rožice, sadje, črke, geometrijski liki…Na tej povezavi, 

lahko pogledaš tisk z lego kockami. Če ga ne uspeš odpreti nič hudega. Imaš spodaj 

fotografije različnih odtisov.  

https://www.pinterest.com/pin/290693350946655982/ 

https://www.pinterest.com/pin/290693350947292927/ 

 

Pripraviš si list papirja in barvo. Tiskaš lahko s tempera barvo, z akvarelno barvo, 

črnilom iz nalivnika. Če tega nimaš, lahko vzameš domače barve; usedlino od kave, 

tekočina od vložene rdeče pese, ožameš pomarančo, kivi…  Za barve si pripravi 

kakšne plastične lončke ali  pokrovčke. 

V vrstah na papirju z izrezanim pečatnikom (štampiljko) ponavljaš v  ritmu, v 

enakomernem ritmičnem zaporedju. 
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Vzemi si čas, uživaj v delu. Ko ustvariš pečatnike jih hitro odtisni, saj zelo hitro 

propadejo.  

 

                                                                                                            

                                                                                                     Lep pozdrav, 

                                                                                                 učiteljica Tanja Kogoj 
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